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VAKFIKEBiR'DE
EMEKLİ ÖĞRETMENLER İSYANDA! 

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...

Vakfıkebir'de öğretmenler 
dişleri ve tırnaklarıyla 
yaptıkları öğretmenevine 
personel yetersizliği 
nedeniyle gidemiyorlar. 
Çay bahçelerini buluşma 
noktası yapan 
öğretmenler lokalin 
açılmayışına isyan ediyor.

Vakfıkebir ilçe 
Müftülüğü görevine 

atanan yeni Müftüsü 
Şükür Küçük, ilçedeki 

görevine başladı.

MÜFTÜ KÜÇÜK,
GÖREVİNE BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir 
Ekmek Temalı Millet Bahçemizde incelemelerde bulundu.

MUTLULUK KONUÞSUN

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Mert Oğuztarhan, 
"Vatandaşlarımız havaya sıkılan merminin 400 kilometre hızla  
düşüp adam öldürebileceğini hala bilmiyorlar dedi."

“

“

Bir anlık heves uğruna geleceklerin 

karartılmasına müsaade edilmemesi ve 

silahların susarak mutluluğun 

konuşması temennisinde bulundu. 

Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mert Oğuztarhan; 
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Vakfıkebir İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Mert 

Oğuztarhan Gazetemizi ziyaret 
ederek Yazı İşleri Müdürümüz Ahmet 
Kamburoğlu ile bir süre sohbet 
ettiler. Gazetemizi ziyareti sırasında 
Teğmen Mert Oğuztarhan'a Karakol 
Komutanı J. Kd. Üstçvş. Şükrü 
Derinyar eşlik etti. J. Teğmen Mert 
Oğuztarhan ziyareti sırasında yaptığı 
değerlendirmede yorgun mermi 
hakkında açıklama yaparak şunları 
söyledi.
“SİLAHLAR SUSSUN, 
MUTLULUK KONUŞSUN”
Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanı 
Teğmen Mert Oğuztarhan; “Bir anlık 
heves uğruna geleceklerin 
karartılmasına müsaade edilmemesi 
ve silahların susarak mutluluğun 
konuşması temennisinde bulundu. 
Son günlerde bilhassa 
yaylalarımızda bu tür üzücü olayların 
tekrar yaşanmaması için, yerel kültür 

dernekleri ve sivil toplum örgütlerin-
ce, silahla rastgele ateş edilmesinin 
zararlarının vatandaşlarımıza 
anlatılmasının da olumlu sonuçları 
olacağı kanaatindeyiz. İsterim ki; bir 
anlık heves uğruna geleceğimizin 
karartılmasına müsaade etmeyelim. 
Düğünlerde, asker eğlencelerinde, 
yaylalarda ve bayram sabahları cami 
çıkışlarında silahlar sussun, mutluluk 
konuşsun. Her günümüz düğün gibi 
olsun. Lütfen yaptığınız 
eğlencelerinizde silahlardan uzak 
durun, mutluluğunuza kan 

sıçramasın. Vatandaşlar havaya 400 
kilometre hızla sıkılan merminin 
düşüp adam öldürebileceğini hâlâ 
bilmiyor şeklinde konuştu.”
“YAYLALARDA DENETİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR”
Teğmen Oğuztarhan, Sıcakların 
artması ile birlikte yaylalarımızda 
potansiyellerinin çok üzerinde bir 

insan kalabalığı oluşmaktadır. Piknik 
alanlarının her yerinde insanlar 
serinlemek ve dinlenmek için kamp 
oluşturuyor. Gönüllerince 
eğleniyorlar. Bilhassa çocukların 
doğa ile buluşması onların doğaya 
karşı sevgilerini de arttırıyor. Fakat 
bazı bilinçsizce hareket eden 
şahıslar arabalarından son ses 
müzik açıp, aldıkları alkolün etkisiyle 
naralar atıp havaya gelişi güzel 
mermi sıkıyorlar. Bazıları da bir şey 
olamaz havası ile magandalık yapıp 
gelişi güzel ateş ediyorlar. Bunların 

yanı sıra küçük çocuklarının eline 
silahı veren babalar çocuklarına ateş 
etmeyi öğretiyor. Fakat onlarda 
çocuklarına magandalık öğrettikleri-
nin farkında değiller. Biz Jandarma 
olarak bu tür olayların önüne geçe-
bilmek için yaylalarda devriye 
ekipleri  ve sivil personellerimizle 
birlikte denetimlerimize ve yol 

kontrollerimize aralıksız devam 
edeceğiz dedi.  Teğmen Oğuztarhan, 
Doğa böyle bir şey değil. Eğer 
insanımız silah atmak istiyorsa 
poligona gitsinler. Doğa; sakinliktir, 
huzurdur, temizliktir, yeşildir. Doğa 
iyiliktir.  Bir anda kamp sevdası artan 
bu insanlarımızın; doğaya ve 
doğada bulunan insan ve hayvanlara 
temizliğiyle, sessizliğiyle, nezaketiyle 
ve iyiliğiyle davranmalarını rica edi-
yoruz. Özellikle silah atan vatandaş-
larımıza sesleniyoruz. Attığınız her 
mermi 10'larca kilometre uzaklıktaki 

o göremediğiniz piknik yapan 
insanların dahi tüm huzurunun 
kaçmasına neden oluyor, evet 
sesiniz o kadar uzağa gidiyor, lütfen 
yapmayın. Küçük çocuklarımızı doğa 
sevgisi aşılamak üzere piknik ve 
kamplara götürdüğümüzde, attığınız 
silahların seslerini, bıraktığınız 
çöplerin kirliliğini ve zarar verdiğiniz 
ağaçların nedenini izah edemiyoruz. 
Doğada bulunmanın temel kuralları, 
ağaca, yeşile ve çevremizdekilere 
zarar ve rahatsızlık vermemek, 
evimize dönerken doğada yalnızca 
ayak izlerimizi bırakmaktır. Tüm bu 
sorunların çözümü için, öncelikle 
insanlarımızın daha duyarlı ve bilinçli 
davranması gerekiyor. 
BU TÜR VAKALARA KARŞI NASIL 
ÖNLEM ALABİLİRİZ?
Jandarma Teğmen Mert Oğuztarhan; 
“Maalesef günümüzde yorgun mermi 
vakalarına efektif bir önlem almanın 
imkanı yoktur. Bu tür olayların 

artmasını engellemenin tek yolu, 
toplumu konu hakkında daha fazla 
bilinçlendirmektir. Havaya ateş etme 
kültürü ülkemizde yaygın olmasına 
karşın bunun ne kadar tehlikeli 
olabileceği basın ve medya 
tarafından vatandaşlarımıza her 
zaman hatırlatılmalıdır. Bu ve 
benzeri davranışlarda bulunan 
kişilerin şunu unutmaması gerekir ki, 
ateşledikleri maganda kurşunun 
sevdikleri bir dostlarına ya da 
yakınlarına da isabet etme ihtimali 
her zaman vardır dedi.”

BiR KISSA
BiN HiSSE

Ahmet KAMBUROĞLU

“15 TEMMUZ”
İnsanlar sokaklara akın etmişlerdi…
İnsanlar o dik duruşlarıyla beraber bir 
destan yazılmıştı…
O destanın ardından kocaman 5 yıl geçti…
15 Temmuz 2016 bu tarihi hiçbir zaman 
unutmayacağız…
251 vatandaşımız şehit olurken, 2 bin 196 
vatandaşımız ise gazi oldu…
Tüm Türkiye'de 15 Temmuz, resmi tatil 
olarak belirlendi…
Allah inşallah bir daha bu tür şeyleri bizlere 
göstermez diyorum…
Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan 
rahmet, gazi olan vatandaşlarımıza ise 
geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum…
************************
Hafta başı yani Pazartesi günü Kurban 
Bayram Arifesi…
Salı günü Kurban Bayramının 1. Günü…
Bütün herkesin Kurban Bayramını 
kutluyorum.
Daha nice bayramlar dileğiyle…
************************
Vakfıkebir'de yeni bir market daha açılıyor 
duyumunu aldık…
Hiç bitmeyecek değil mi?
Adamların neresi işlerine geliyorsa, oraya 
market açıyorlar…
Ne olacak bizim yerel 
marketlerimiz/bakkallarımız…
Bu gün düğünü olan yerel esnafa gidip 
davetiye bırakıyor. Cenazelerimize de 
yerel esnafımız geliyor…
Yarın kimse eyvah demesin…
Sen git farklı farklı marketlerden alışveriş 
yap, yarın da insanların düğün veya 
cenazene katılması bekle…
Yerel esnafını koruyacaksın ki, yarın 
insanların yüzüne bakabileceksin…
Hemen hemen o marketlerin her birinden 
3'er adet oldu.
İlçede kalması gereken o paralar dışarı 
gidiyor…
Birde bu tür marketlerde her şey satılıyor.
Züccaciye, kırtasiye, manav vs.
Bu esnaf ne yapacak…
Bunun yanı sıra internet alışverişi de 
eklendi…
Yerel esnaf daha dik duramayacak, 
insanlar yavaş yavaş kepenk kapatmaya 
başlayacak. Birileri de geçip karşılarına 
gülecek…
Ticaret Bakanlığı, geçenler de bir yasanın 
çıkacağını söylemişti.
Ama halen daha herhangi bir girişim 
olmadı…
İl ve ilçelerdeki market sayıları, m2 şartı 
gibi gibi…
Bir an önce bu yasa çıkacak ki, onlarda 
daha daha fazla market açamayacaklar…
Belki de Ticaret Bakanlığı bunu duyurdu.
O marketler de böyle bir yasa çıkacak diye 
daha fazla market açmaya başladı…
Çünkü o açılan marketlerin 
kapanmayacağını bildiklerinden, ha bire 
market açmaya gayret gösteriyorlar…
Vay hailimize diyorum…
***************************
İnsanlar Vakfıkebir'deki yürüyüş yoluna 
alıştı. Alıştı ama bizim insanımız oraları 
kullanmasını bilmiyor. Neden mi?
Çöp atıkları her yerde…
Bir insan milli servete nasıl ihanet edebilir. 
Nasıl zarar verebilir. İnsanların hizmetine 
sunulmuş bir yeri yine insanlar kirletiyor. 
Çekirdek mi yiyorsun, yere atmayacağın. 
Evinde çekirdek yediğin zaman halının 
üzerine mi atıyorsun?
Lütfen biraz daha dikkatli olalım ve kendi 
servetimize sahip çıkmasını bilelim…

“ÖĞRETMENSİZ ÖĞRETMENEVİ”  
Kendileriyle görüştüğümüz emekli 
öğretmenler: ”Herkes Vakfıkebir 
öğretmenevi yapımı sürecinde gerek 
yasal, gerek maddi, gerekse 
prosedürle ilgili çekilen sıkıntıları çok 
iyi bilir. Yılan hikayesine dönen 
öğretmenevi yapımı öğretmenlerin 
kararlı tutumları sonucu yapılmıştı. 
Öğretmen evinin kemale gelmesinde 
emeği geçen tüm 
öğretmenlerimizden ahirete irtihal 
edenlere rahmet, yaşayanlara sağlık 
sıhhat ayetler diliyoruz. Doğal 
olarak pandemi sürecinde uzak 
kaldığımız evimizin yasaklarla 
birlikte eski kimliğine kavuşacağı 
günü beklerken şimdi de maddi 
zorluklar ve personel sıkıntısı 
mazeret gösterilerek lokalimizin 
açılmadığını görüyoruz. Öğretmen 
evleri olsun diğer kurumların sosyal 

tesisleri olsun kar amacı gütmeyen 
adı üstünde sosyal tesislerdir.
“GİDECEK YERİMİZ KALMADI”
Lokalimizin hizmete kapalı olması 
nedeniyle emekli öğretmenler olarak 
bugün sahil çay bahçesinde nostalji 
yapmak zorunda kaldık. Elbette 
tesisimiz ilçemizin büyük bir 
konaklama problemine de çözüm 
sunmaktadır. Misar olarak kalan 
arkadaşlar tesisin ayakta kalmasını 
sağladıkları için onlara da 
müteşekkiriz, ancak bu tesisin birinci 
işlevi yerli öğretmenin de buluşma 
noktasıdır. Bu nedenledir ki; 
ilçemizin önemli bir sosyal tesis 
açığını gideren evimiz ve lokalimizin 
hizmetinin devamının temini için 
Vakfıkebir'in tüm etkili ve yetkililerin 
çözüm noktasında katkı sunmalarını 
bekliyoruz. Sadece bizim değil 
lokalde kalan misarlerin çay içeceği 

satranç oynayacağı bir yerin 
olmaması bu tesis için eksik bir 
durumdur. 
“ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ”
Bu konuda öğretmenevi idaresini, 
yönetim kurulunu, ilçe milli eğitim 
Müdürümüz Samim Aksoy beyi, 

Vakfıkebir kaymakamımız Sayın 
Mesut Yakuta beyi ve belediye 
başkanımız Muhammet Balta beyi 
katkı sunmaya davet ediyoruz. Daha 
da olmadı kendi çayımızı yapar 
içeriz. Yeter ki lokalimiz 
açılsın.”dediler.

VAKFIKEBİR'DE EMEKLİ ÖĞRETMENLER İSYANDA! 
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D
amla Projesinin gönüllü 
gençlerini Ekmek Temalı 
Vakfıkebir Millet 

Bahçesinde konuk eden 
Belediye Başkanı Muhammet 
Balta, öğrencilerle proje başta 
olmak üzere Vakfıkebir ve 
Türkiye'nin durumuna ilişkin de 
sohbet etti. Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta'ya 
AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkan 
Vekili Cemil Albayrak, MHP 
Vakfıkebir İlçe Başkanı Orhan 
Burhan Baltürk, Vakfıkebir 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Ali Civil ve Çarşıbaşı 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali 
Şahin eşlik ettiler. 
“VAKFIKEBİR TARİHİ 
KONUMU VE MİSYONUYLA 
GÜZEL BİR İLÇE”
Proje hakkında bilgi veren 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 
Yunus Asli Civil projenin temel 
amacının gençlerin farklı 
yerlerde ve farklı bölgelerdeki 

yüreklere dokunmaları ve 
ülkemizin güzelliklerini 
görmeleri olduğunu belirterek, 
ülkenin farklı illerinden gelen 
gençleri Vakfıkebir'de 
ağırlamaktan ve Vakfıkebir'i 
tanıtmaktan dolayı mutlu 
olduklarını sözlerine ekledi. 
Başkan Muhammet Balta 
konuklarına Vakfıkebir 
hakkında bilgiler verdi. Balta, 
"Vakfıkebir 30 bin nüfuslu 
Trabzon'un merkezine 40 km 
uzaklıkta tarihi konumu ve 
misyonuyla güzel bir ilçe. 
Vakfıkebir dünyaca ünlü 
meşhur Vakfıkebir Ekmeğinin 
üretildiği ve Anavatanı 
Vakfıkebir olan bir ilçedir. 
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan 
Selim'in annesi Gülbahar 
Hatun'un vakfettiği tarihi bir 
öneme sahip bir ilçeyiz. İlçemiz 
güzel ve hareketli bir şehirdir. 
Vakfıkebir aldığı yatırımlarla 
bölgede örnek bir ilçe olma 

yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. Karadeniz'in bu 
güzel, güzide şehrinin insanla-
rına laz diyorlar. Vakfıkebir 
nitelikli insanlarıyla temayüz 
etmiş bir şehirdir. Farklı bir 
duruşu ve kimliği olan, 
bölgesinde ve Türkiye'de algısı 
çok farklı olan bir şehirdir. Bu 
müstesna ilçeye hoş geldiniz. 
Vakfıkebir, Ekmeği ve Tereyağı 
ile adını Osmanlı salnamelerine 
yazdırmış ve dünya çapında 
ticaretle uğraşan girişimcileri ve 
rmaları ile örnek bir ilçe 
konumundadır. İlçemizin insan 
misyonu ise mert olmak, yiğit 
olmak, çalışkan olmak, dürüst 
olmak, vatansever, milliyetçi ve 
muhafazakâr olmak, misar-
perver olmak, alçak gönüllü 
mütevazı olmaktır. Bu özellikler 
Vakfıkebir'i ve Türkiye'yi temsil 
eden özelliklerdir. Bunlar 
Trabzon ve Vakfıkebir insanını 
çok iyi tanımlayan, kimliğini, 

yapısını gerçek değerlerini 
yansıtan çok önemli değerler-
dir. Dolayısıyla Vakfıkebir bu 
açıdan çok müstesna, özel ve 
bölgesinde de fark oluşturan bir 
ilçedir" dedi.
"20 YIL ÖNCE GÖRDÜĞÜ-
MÜZ MUAMELEYLE BUGÜN 
ARASINDA DAĞLAR KADAR 
FARK VAR"
Konuşmasında Türkiye'nin 
yaşadığı gelişime de dikkat 
çeken Balta, "Eskiden Türkiye-
'de hastaneye gittiğimizde 
doktor yüzümüze bakmazdı. 
Haf tebessüm ettiğinde ne 
kadar iyi doktor derdik. İdareci-
ler gülmüyordu, öğretmenler 
gülmüyordu, doktorlar gülmü-
yordu. Sevgi fakirliği vardı. 
İnsanlar buna muhtaçtı. Bir AK 
Partili Belediye Başkanı kimli-

ğimle değil bir büyüğünüz, ağa-
beyiniz, bu toplumda yaşayan 
bir birey olarak söylüyorum 
bunu; Türkiye ilerliyor karde-
şim. Türkiye çok şeyler başardı. 
Uçağı kaldırmış çok ciddi 
şekilde uçuyor. Bazı ülkelere 

göre referans bir ülkeyiz 
şuanda. Onlara göre çok 
öndeyiz. Afrika'da, Ortadoğu'da 
Türkiye dediğin zaman akan 
sular duruyor. Türkiye'nin 
popülaritesi oldukça yüksek. 
Bizim ülke olarak en büyük 
değerimiz gençlerimizdir. 
Gelecek vadeden önem 
verdiğimiz gençlerimiz kaliteli, 
dünyaya açık, değer yüklü, 
manevi değerlerle teçhiz 
edilerek yetişmesi gerçekten 
önemlidir. Biz dünyada hedef-
leri olan bir ülkeyiz, dolayısıyla 
dünya insanlığı için de bu konu 
fevkalade önemlidir. Bu saydı-
ğım değerlerle gençlerimizin 
yetişmeleri bizim için, ülkemiz 
için, ülkemizin geleceği için, 
hedeerimiz ve dünya insanlığı 
için gerçekten önemlidir. Bizim 

ana sermayemiz insan, 
dünyaya sunabileceğimiz en 
büyük sermayemiz insan ve 
gençlerimiz. Biz gençlerimizi ne 
kadar donatıp, yetiştirebilirsek 
bir Singapur modeli, bir Güney 
Kore modelini, gelişmiş ülkeleri 

aşar geçeriz. Benim sizden tek 
isteğim çok okumanız. 
Şemsettin Sami şunu der; 
'Bizim geleceğe karşı üç 
sorumluluğumuz vardır. 
Okumak, okumak ve yine 
okumaktır.' Kaliteli kitaplar 
okuyalım, kaliteli kaynaklardan 
beslenelim. Hem dinimizi iyi 
öğrenelim hem de milli, manevi 
değerlerimizi, geleneklerimizi, 
göreneklerimizi çok iyi 
öğrenelim. Dünyaya açık olalım 
ve dünya ya açık olmaktan 
korkmayalım dedi.” Başkan 
Balta, “Bu proje için Gençlik ve 
Spor Bakanlığımıza da 
gerçekten teşekkür ediyoruz, 
çok güzel projeler yapıyorlar. 
Gençlik kampları ile gençlere 
yönelik güzel dokunuşlar 
gerçekleştiriyorlar. Bu projelerle 

üniversite ve lise çağında 
bulunan gençlerimizi alıp farklı 
illerimizde kamplar gezilerle 
kaynaştırıyorlar. Bu da 
gençlerimizin ülkelerini 
tanımaları noktasında çok 
önemli oluyor dedi.”

GENÇLER VAKFIKEBiR'E HAYRAN KALDI

BAKAN KURUM VAKFIKEBiR'DE

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum'un 
Vakfıkebir ziyaretinde 

Vakfıkebir Ekmeği'nin üzerine 
Murat Kurum yazılı, Vakfıkebir 
Ekmeği hediye edildi.Bakan 
Kurum'u Vakfıkebir'e gelişinde 
TBMM Çevre Komisyonu 

Başkanı, AK Parti Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Vakfıkebir Belediye Başkanı 
Muhammet Balta'nın yanı sıra 
Vakfıkebir Kaymakamı Mesut 
Yakuta, AK Parti Vakfıkebir İlçe 
Başkan Yardımcısı Cemil 
Albayrak, MHP Vakfıkebir İlçe 

Başkanı Orhan Burhan Baltürk, 
daire amirleri, Yalıköy 
Mahallemizde açtıkları sergide 
sattıkları kitap ve çiçeklerden 
elde ettikleri gelirle sokak 
hayvanlarına yem alan 
çocuklar karşıladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı 

Murat KurumVakfıkebir Ekmek 
Temalı Millet Bahçemizde 
yaptığı incelemelerin ardından 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Proje ve Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü tarafından hayata 
geçirilen 'Damla Projesi' 
kapsamında ülkemizin dört bir 

yanından ilimize gelen kültür 
elçisi genç kızlarla sohbet 
ederek onlardan gelen soruları 
cevapladı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum'a ziyareti 
sırasında, TBMM Çevre 
Komisyonu Başkanı, AK Parti 

Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, AK Parti Trabzon 
Milletvekilleri Adnan Günnar, 
Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora, 
Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK 
Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin 
Mumcu eşlik ettiler.

V
akfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Samim Aksoy yaptığı 
değerlendirmede; “Milli Eğitim 

Bakanlığımızca (MEB), 2021-2022 
eğitim öğretim yılına ait çalışma 
takviminin açıklandığını belirtti. Müdür 
Aksoy açıklamana takvime göre, 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, 

öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 
Ağustos 2021 Salı günü başlayacak 
dedi.” Müdür Samim Aksoy yaptığı 
açıklamada; “Birinci dönem, 6 Eylül 
2021 Pazartesi günü başlayıp 21 
Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 
okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa 

başlayacak öğrenciler için 31 
Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum 
eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci 
dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 
Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 
2021 Cuma günü sona erecek. 
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi 
başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma 
tamamlanacak dedi.” Aksoy; “İkinci 
dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi 
başlayacak ve 17 Haziran 2022 
Cuma günü sona erecek. Ortaokul 
ve imam hatip ortaokullarının 5. 
sınıarı, ortaöğretim kurumlarının 
hazırlık ve 9. sınıarı ile pansiyonda 
kalacak öğrencilere yönelik okul 
hakkında bilgilendirme, akademik ve 
mesleki gelişimlerini destekleme, 
yeni girdikleri eğitim ortamına kısa 
sürede uyum sağlama amacıyla 

gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. 
Covid-19 kapsamında alınması gere-
ken önlem ve tedbirler doğrultusunda 
öğrenci, öğretmen ve veliler 
bilgilendirilecek diyerek yeni çalışma 
takviminin ülkemize ve ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum dedi.”

AKSOY, “MEB” ÇALIŞMA TAKViMi BELLi OLDU”
Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürü Samim Aksoy, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 
Milli Eğitim Bakanlığının yeni dönem için çalışma takvimini belirlediğini söyledi.

azetemizin Haber Müdürü 

GSadık Aydın; Vakfıkebir 
Gülbahar Hatun Anadolu 

Lisesi Müdürü Kari Alay ve Vakfıkebir 
Halk Eğitimi eski Müdürü Birol 
Yüksek'le birlikte Osman İskender'i 
ziyaret ederek  yeni görevinde başa-
rılar dilediler. Vakfıkebir'deki mesai 
arkadaşları tarafından yalnız bırakıl-

mayan, sık sık ziyaret edilen Osman 
İskender'in ”Vakfıkebir'deki mesai 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürlüğünde 
görev yaptığım süre içinde birlikte çok 
başarılara imza attık. Aynı şevk ve 
heyecanla Çarşıbaşı'ndaki kadromuz-
la da başarılı olacağımıza inanıyo-
rum.” dediği öğrenildi.

iSKENDER ÇARŞIBAŞI'NDA
Vakfıkebir Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev 
yapan Osman İskender, Vakfıkebir'deki görev süresi dolduğu için 
Çarşıbaşı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı. 



Büyükliman
Postası 4 16.07.2021İLAN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1418038

2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 4 
(DÖRT) TAŞIMA MERKEZİNE 20 (YİRMİ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 20 (YİRMİ) ARAÇLA 55 
ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06/09/2021– 17/06/2022) TAŞINMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2021/409328
1-İdarenin
a) Adı : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMASI 
KAPSAMINDA 4 (DÖRT) TAŞIMA MERKEZİNE 20 (YİRMİ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 20 (YİRMİ) 
ARAÇLA 55 ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06092021 - 17062022) TAŞINMASI HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/2022 Eğitim-Öğretim yılında TaşımalıÖzel Eğitim Uygulaması 
Kapsamında 4 (dört) Taşıma Merkezine 20 (yirmi) Yerleşim biriminden 20 (yirmi) araçla 55 öğrencinin 
182 gün (06.09.2021 - 17.06.2022) taşınması hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve teknik 
şartnamede belirtilen taşıma merkezi okullar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
d) İşe başlama tarihi : 06.09.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G) İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği (Ek 
ibare:RG-20/6/2021-31517) bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede 
belirtilen aşağıdaki belgeler: …. 7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 
20.1020.10.2020) (Değişik ibare:RG-20/6/2021-31517, yürürlük: yayımı tarihinden 15 gün sonra)Bu 
Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler teklierin değerlendirilmesinde 
yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlüöğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE 

SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1415949

VAKFIKEBİR SENTETİK YÜZEYLİ ÇİM SAHA ONARIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/399309
1-İdarenin
a) Adı : TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK 
VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Akyazı Mahallesi Akçaabat (Konak) Caddesi Şenol Güneş Kompleksi No:6 61040 
ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622302256 - 4622302266
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : VAKFIKEBİR SENTETİK YÜZEYLİ ÇİM SAHA ONARIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 61 Kalem İnşaat İşi 101 Kalem Makine İşi 66 Kalem Elektrik İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon ili Vakfıkebir İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.08.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Trabzon Gençlik ve spor İl 
Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım işlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (B) ÜST YAPI 
(BİNA GRUBU) işlerde III.grup işler kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisliği veya mimarlık bölümleri diplomalarıdır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin 
teklieri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı 
Ölçme, Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri Genel Müdürü 
Dr. Sadri Şensoy Trabzon 
ziyaretleri kapsamında 
Vakfıkebir'de incelemelerde 
bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü 
Hızır Aktaş, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Samim Aksoy 
eşliğinde Vakfıkebir 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Uygulama 
Otelini ziyaret edilerek 
uygulama oteli ve okul 
kısımlarında incelemeler-
de bulunuldu. Uygulama 

Oteli konferans salonunda 
düzenlenen "Uluslararası 
İzleme Araştırmaları Puanlama 
Çalıştayı" katılımcıları ile 
toplantı yaparak,  çalıştay 
süreci ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundular. Ayrıca 
ilçemizde hizmete açılacak olan 
E-SINAV MERKEZİ Salonu'nda 
incelemelerde bulundu.

E-SINAV MERKEZi SALONU'NDA
iNCELEMELERDE BULUNDULAR
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 
Müdürü Dr. Sadri Şensoy Vakfıkebir'de İncelemelerde Bulundu.

Bölgesel ve Yöresel Haberleri 

İnternet Sitemizden Takip Edebilirsiniz..

w w w. b u y u k l i m a n p o s t a s i . c o m



Muhammet BALTA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve 

AK Parti Trabzon Milletvekili

Tüm Hemşehrilerimin

Kurban Bayramını kutlar, sağlık,

 mutluluk ve huzur dolu günler dilerim. 
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Kurban Bayramı İlçemizin birliğine, 

bütünlüğüne ve  huzuruna vesile olmasını 

Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

Muhammet BALTA
VAKFIKEBİR  BELEDİYE BAŞKANI
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Kurban Bayramı Ülkemize ve 
tüm halkımıza 

hayırlar getirmesini dilerim.

AK PARTİ Vakfıkebir İlçe Başkanı 
Ahmet UZUN

Mesut YAKUTA
Vakfıkebir İlçe Kaymakamı

Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde  geçirmenizi diler, 

Bayramın ülkemize ve tüm islam alemine 
hayırlar getirmesini dilerim. 
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Mübarek Kurban Bayramı 
tüm ulusumuza kutlu olsun. 
Cenab-ı hak tüm inananlara 
huzurlu, bereketli bayramlar 

nasip etsin.

VA RİK BF EIK

ENGİN PETROL

VAKFIKEB

İR

İRBEKIFKAV

TÜRKİYE PETROLLERİ

 enginpetrol@enginpetrolurunleri.com
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Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Hakan KOCAMAN
AK PARTİ

ÇARŞIBAŞI İLÇE BAŞKANI

AR-HA

AR-HA MÜHENDİSLİK
İnş. Taah. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Kurban Bayramı tüm insanlığa, 

ülkemize,  barış ve mutluluk  getirmesi 

dileklerimizle bayramınız kutlu olsun.

Mehmet KESKİN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

VAKFIKEBİR İLÇE BAŞKANI

Kadem SAĞLAM
VAKFIKEBİR ESNAF VE SANATKARLAR 

ODASI BAŞKANI

 Bayramınızı en içten dileklerimizle 
tebrik eder, size,  ailenize ve milletimize
sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

VAKFIKEBİR ESNAF SANATKÂRLAR 

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

AVUKAT

Gürbüz KAMBUROĞLU

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Dr. Fevzi YAVUZYILMAZ
BURSA 

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
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Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Zeki YAVUZYILMAZ
T.C. Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği

Din Hizmetleri Müşaviri

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Oðuzhan HALÝLOÐLU
DEVA Partisi

Vakfýkebir Ýlçe Baþkaný

İş adamı

Kurban bayramını ailenizle, 

akrabalarınızla, komşularınızla huzur 

içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

Gökmen Asaf SARAL

Kurban bayramınız 
kutlu olsun...

BAYRAKTAR  TiCARET
Recep - Mehmet BAYRAKTAR

0 542 436 97 64 - 0 542 645 17 95
Kemaliye Mahallesi Trabzon Sahil Yolu Vakfıkebir / TRABZON

0 462 841 57 51 - 0 462 841 80 82   

Madeni Yağları & Değişimi

Tofaş - Ford - Renault
Kaporta Aksamı Mutlu Akü 

Bayii Bayii 

Yedek Parçaları 
TOFAŞ

BAYILSA 
İNŞAAT

Gökhan BANKOĞLU

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No:7/C    Vakfıkebir / TRABZON
0 542 773 61 61            0 462 841 28 01

bayilsainsaat@hotmail.com www.bayilsainsaat.com

Mübarek Kurban Bayramınızı 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde

geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dilerim. 
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Hüseyin İSKENDEROĞLU

Mübarek Kurban Bayramınızı sevdiklerinizle 

beraber sağlıklı ve  huzur içinde geçirmenizi diler, 

Bayramın ülkemize ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dilerim. 

RİELN
Ü

R
Ü TÜS

ero  dn luek si
1930

İSKENDEROĞLU KOLL. ŞTİ.

Mübarek Kurban Bayramı
ulusumuzun diriliğine, mazlumların 

kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve 
hidayetine vesile olmasını dileriz. 

TRABZON VAKFIKEBİR İŞ ADAMLARI TOPLULUĞU
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Kurban Bayramınız kutlu olsun! 

Allah tüm insanlığa huzurlu, 

bereketli bayramlar nasip etsin.

Hayrullah GARİP

Mübarek Kurban Bayramı

tüm insanlığa huzurlu, 

bereketli günler nasip etsin.

İnternet Sipariş Adresi
www.islamogluvakfikebir.com

Telefon Sipariş Hattı
0 462 841 34 83 - 851 61 61
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İsmail Hakkı ÇOBANOĞLU
VAKFIKEBİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 

ODASI BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramınızı 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur 

içinde  geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dilerim. 

VAKFIKEBİR

Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi Belediye Otogarı No: 81/A   
Vakfıkebir / TRABZON

Tel: 0 462 841 57 24    Gsm : 0 544 724 5 724 goldcarturizm@outlook.com          

G
CAR TURiZM SEYAHAT ACENTASI

Bayramınızı en iyi dileklerimizle 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
huzurlu bir  yaşam dileriz.

Orhan Burhan BALTÜRK
VAKFIKEBİR 

MHP İLÇE BAŞKANI

Mustafa GÜNAYDIN ve Oğulları

Kemaliye Mah. Gülbahar Hatun Cad.   Vakfıkebir / TRABZON 
Tel : (0462) 841 53 71                                Cep : 0542 528 53 71  

CEMİL HAFIZ’IN YERİ

Mübarek Kurban Bayramınızı en iyi 
dileklerimizle  kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Hasan BAHADIR
VAKFIKEBİR 

TRABZONSPORLULAR
DERNEĞİ BAŞKANI

Mübarek Kurban Bayramınızı 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur 

içinde  geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize
ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dilerim. 
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SAĞLAMLAR KUYUMCU
Mehmet SAĞLAM

14 Şubat Kurtuluş Caddesi  No: 80/A  
Vakfıkebir / TRABZONsaglamlar kuyumcu

0462 841 57 27         0462 841 27 38   

0 535 336 11 77 Ömer

SK

“41 Altın Yıl”

“Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.”

Kurban Bayramı tüm insanlığa, ülkemize, 
barış ve mutluluk getirmesi dileklerimizle

bayramınız kutlu olsun.

ALIŞ MOBiLYA

Merkez: Kemaliye Mah. Gülbaharhatun Cad. (MNG KargoYanı)
Telefax : 0 462 841 69 61  Cep: 0542 257 47 35   VAKFIKEBİR
İmalat: Kirazlık Sanayi Sitesi B-Blok No:8 Vakfıkebir / TRABZON

Yaşar ALIŞ
Mutfak Dolabı - Granit - Mermer

Ara Seramik - Mobilya
Kapı - Laminant
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Sadettin ÇİÇEK
Yeniden Refah Partisi 

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Bayramınızı ailenizle, akrabalarınızla, komşularınızla 

huzur içerisinde geçirmenizi temenni ediyorum.

En sevinçli günlerimizden olan 

Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.

Bayramınızı 
en iyi dileklerimle  kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dilerim.

Alpaslan BEŞLİ
İYİ Parti

Vakfıkebir İlçe Başkanı

Davut KUTOĞLU
Vakfıkebir  Ekmeği

Fırıncılar Derneği Başkanı

Mübarek Kurban Bayramınızı 
sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve 

huzur içinde geçirmenizi diler, 
Bayramın ülkemize ve

tüm islam alemine hayırlar
 getirmesini dilerim. 

Mehmet KAHVECİ
MTAL Uygulama Oteli

Okul Müdürü

GY UU L ARi MB AE   K OI

TF

EK

LA iV
Mübarek Kurban Bayramınızı 

sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur 
içinde  geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize

ve tüm islam alemine hayırlar
 getirmesini dilerim. 

Gökhan ŞAHİN
Yeniden Refah Partisi Çarşıbaşı İlçe Başkanı

En sevinçli günlerimizden bir tanesi olan

Kurban Bayramınızı
tebrik ediyor,
ailenizle ve tüm sevdiklerinizle birlikte
sağlık, huzur ve afiyet içerisinde 
nice bayramlar yaşamanızı
temenni ediyorum.

Pasta
Dünyasý

Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 17/B 
Tel : 0 462 851 6 666    VAKFIKEBİR

      modapastadünyası

Kurban Bayramınızı en iyi 
dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve 

huzurlu bir yaşam dileriz.
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Bedrettin SEVİNÇ

TURKCELLE İLGİLİ TÜM  SORUNLARINIZ İÇİN  >SEVİNÇ İLETİŞİM<

Kurban Bayramı tüm insanlığa, ülkemize, 
barış ve mutluluk getirmesi dileklerimizle

bayramınız kutlu olsun.

CAM BALKON

Showroom: Çarşı Mah. Gülbaharhatun Cad. (Hastane Yanı) No: 140
Fax: 0 462 841 80 84  Gsm: 0532 326 10 78    Vakfıkebir / TRABZON  

www.feyzoglu.com

feyzogluinsaat@hotmail.com 444 7 264

Şube 2 : 100.Yıl İlköğretim Okulu Karşısı    Yeni Mahalle /  TRABZON
Şube 3 : Karşıyaka Mahallesi Tanjant Yolu Üzeri No:493     TRABZON

Mübarek Kurban Bayramınızı 

sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde

geçirmenizi diler, Bayramın ülkemize

ve tüm islam alemine hayırlar

 getirmesini dileriz. 

Merkez:    Tel: 0 462 841 35 33  VAKFIKEBİR Kemaliye Mah. H.Ziya Habiboğlu Cad. No: 22/D
Şube : Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi No: 5/B  Tel: 0462 881 11 12  TONYA

e-mail : bsevinc_61@hotmail.com

SEVİNÇ İLETİŞİM 
TURKCELL iLETiŞiM MERKEZi
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1418005

2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 
(YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 62 (ALTMIŞİKİ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 62 (ALTMIŞİKİ) ARAÇLA 649 
ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06/09/2021– 17/06/2022) TAŞINMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN :2021/405546
1-İdarenin
a) Adı : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM UYGULAMASI 
KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 62 (ALTMIŞİKİ) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 62 
(ALTMIŞİKİ) ARAÇLA 649 ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06092021 - 17062022) TAŞINMASI HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM 
UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 62 (ALTMIŞİKİ) YERLEŞİM 
BİRİMİNDEN 62 (ALTMIŞİKİ) ARAÇLA 649 ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06.09.2021 - 17.06.2022) 
TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve teknik 
şartnamede belirtilen taşıma merkezi okullar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
d) İşe başlama tarihi : 06.09.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G)İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği (Ek 
ibare:RG-20/6/2021-31517)bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede 
belirtilen aşağıdaki belgeler: …. 7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 
20.1020.10.2020)(Değişik ibare:RG-20/6/2021-31517, yürürlük: yayımı tarihinden 15 gün sonra)Bu 
Şartnamenin 7 ncimaddesindesayılan belgeler dışındaki belgeler teklierin değerlendirilmesinde 
yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlüöğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                                       Basın ILN1418021

2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM UYGULAMASI KAPSAMINDA 6 
(ALTI) TAŞIMA MERKEZİNE 56 (ELLİALTI) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 56 (ELLİALTI) ARAÇLA 775 
ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06/09/2021– 17/06/2022) TAŞINMASI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklier 
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN : 2021/408796
1-İdarenin
a) Adı : VAKFIKEBİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ÇARŞI MAH.HÜKÜMET CAD.HÜKÜMET KONAĞI NO:2/B VAKFIKEBİR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4628412002 - 4628412514
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : 
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM UYGULAMASI 
KAPSAMINDA 6 (ALTI) TAŞIMA MERKEZİNE 56 (ELLİALTI) YERLEŞİM BİRİMİNDEN 56 (ELLİALTI) 
ARAÇLA 775 ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06092021 - 17062022) TAŞINMASI HİZMETİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMALI İLKÖĞRETİM 
UYGULAMASI KAPSAMINDA 7 (YEDİ) TAŞIMA MERKEZİNE 62 (ALTMIŞİKİ) YERLEŞİM 
BİRİMİNDEN 62 (ALTMIŞİKİ) ARAÇLA 649 ÖĞRENCİNİN 182 GÜN (06.09.2021 - 17.06.2022) 
TAŞINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ve teknik 
şartnamede belirtilen taşıma merkezi okullar
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.09.2021, işin bitiş tarihi 17.06.2022
d) İşe başlama tarihi : 06.09.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-teklierin açılacağı adres) : Vakfıkebir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile yat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklieri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin 
bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her 
durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki 
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
7.5.4. (Ek madde: 25/01/2017-29959 R.G)İsteklinin tekli kapsamında sunması gerektiği (Ek 
ibare:RG-20/6/2021-31517)bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede 
belirtilen aşağıdaki belgeler: …. 7.5.5. (Ek madde: 30.09.2020-31260 R.G/17. md., yürürlük: 
20.1020.10.2020)(Değişik ibare:RG-20/6/2021-31517, yürürlük: yayımı tarihinden 15 gün sonra)Bu 
Şartnamenin 7 ncimaddesindesayılan belgeler dışındaki belgeler teklierin değerlendirilmesinde 
yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlüöğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece yat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklier, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler teklierini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim yatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim yat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim yat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen teklierin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Tekli sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

V
akfıkebir ilçemizin yetiştirdiği 
önemli değerlerden biri olan 
hemşehrimiz Emekli Emniyet Amiri 

Mehmet Yüksel ve Nezahat Yüksel'in 
oğulları Polis Memuru Fatih Yüksel ile 
Ankara'lı Altınok Ailesinin Van İlinde 
Öğretmen olarak görev yapan biricik 
kızları Büşra Altınok bir ömür mutluluğa 
evet dediler. Büşra ile Fatih seçkin davet-
lilerin ve Karadenizli değerli sanatçıların 
da katılımıyla Ankara Gölbaşında düzen-
lenen muhteşem düğün töreni ile dünya 
evine girdiler.  Genç çiftlerimizin nikah 

şahitliklerini TBMM Çevre Komisyon Baş-
kanı ve Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, Trabzon Milletvekili Salih Cora ile 
Vakfıkebir Bele-diye Başkanı Muhammet 
Balta yaptılar. Muhteşem düğün törenine 
Karadeniz'in sevilen çok değerli 
sanatçıları “Bizim Gönül” hanımefendi ile 
çok değerli kemence Üstadı “Mehmet 
Tak” beyefendi katılarak konuklara 
unutulmaz anlar yaşattılar. Bizlerde genç 
çiftlerimize evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini diliyoruz. 

BÜŞRA İLE FATİH
BİR ÖMÜR 
MUTLULUĞA 
“EVET” DEDİLER



Büyükliman
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V
akfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Müftü 
Şükür Küçük, ilçedeki 

görevine başladı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın, 2021 yılı için 
hâlen görevde bulunan perso-
nelin görev veya yer değiştirme 
taleplerini sonuçlandırdığı, 1 
Haziran 2021 tarihli 'Atama ve 
Nakil' onayı ile Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevine, Rize Pazar 
İlçe Müftüsü Şükür Küçük 
atanmıştı. Vakfıkebir'in yeni 
Müftüsü Şükür Küçük, 9 
Temmuz 2021 tarihi itibariyle 
ilçedeki görevine başladı. 
Yaklaşık 8 ay Vakfıkebir İlçe 
Müftülüğü görevinde bulunan 
Müftü Recep Şahan'ın, Artvin İl 
Müftü Yardımcılığı görevine 
atanmasıyla boşalan Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü görevine, bir 
süreden beri Şalpazarı İlçe 
Müftüsü Hüseyin 
Hacıfettahoğlu vekâlet 
ediyordu. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın, 1 Haziran 2021 

tarihli "Atama ve Nakil" onayı ile 
Vakfıkebir İlçe Müftülüğü 
görevine atanan Şükür Küçük, 
yeni görev yerinde hizmete 
başladı. Hocamıza, yeni görevi-
nin hayırlı olması temennisiyle, 
çalışmalarında başarı ve 
muvaffâkıyetler diliyoruz.
MÜFTÜ ŞÜKÜR KÜÇÜK 
KİMDİR?
Vakfıkebir'in yeni müftüsü 
Şükür Küçük, 1966 yılında 
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı 
Yeşilyurt Mahallesinde dünyaya 
geldi. 1980'de hafızlığını 
tamamladı. 1988'de Araklı 
İmam Hatip Lisesi ve 1993'te 
de Ankara Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi'ni bitirdi.Yüksek 
öğretime devam ederken 25 
Temmuz 1989 tarihinde Ankara 
Yenimahalle Demetevler 
Camii'nde göreve başladı. 1994 
yılında Ankara Müftülüğüne 
vaiz olarak atandı.Askerlik 
hizmetinden sonra, 1996-2001 
yılları arasında Hollanda'da 

görev yaptı. Türkiye'deki aslî 
görevine döndükten sonra 
Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 
Eğitim Merkezinde İngilizce 
Kursu'na katıldı.  Ankara-
Kalecik vaizi iken 2003 yılında 
Akçaabat-Darıca Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü'nde İhtisas 
Kursiyeri olarak eğitime 
başladı. Buradaki otuz aylık 
eğitiminin ardından Kırıkkale 
Müftülüğünde İl vaizi olarak 
göreve başladı. Söz konusu 
görevde iken, 23.03.2009 
tarihinde Ardahan-Posof İlçe 
Müftülüğüne atandı. Buradaki 
görevi esnasında Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü'nde daha önce 
başlamış olduğu Temel İslâm 
Bilimleri (Tefsir) alanındaki “Din 
Hürriyeti Bağlamında Tevbe 
Sûresi Beşinci Âyetin Tahlili" 
konulu tezini bitirerek, yüksek 
lisansını tamamladı ve aynı 
alanda doktora eğitimine 
başladı. Daha sonra sırasıyla; 
Ankara-Ayaş (01.10.2012-
23.01.2017) ve Samsun-
Ayvacık (06.02 
2017-29.06.2018) müftüsü 
olarak görev yaptı. 06.07.2018 
tarihinden itibaren Rize-Pazar 
ilçe müftüsü olarak görev 
yapmakta iken Müftü Recep 
Şahan'ın Artvin İl Müftü 
Yardımcılığı görevine 
atanmasıyla boşalan Vakfıkebir 
İlçe Müftülüğü görevine atandı. 
Müftü Şükür Küçük, evli ve iki 
çocuk babasıdır.

MÜFTÜ KÜÇÜK, GÖREVİNE BAŞLADI

Vakfıkebir Belediyesi ile 
Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürlüğü 

tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın” projesine gençler 
tarafından yoğun bir ilgi 
duyuldu.  Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde 
devam eden Yüzme Bilmeyen 
Kalmasın Projesi kapsamında 
Trabzon Mehmet Akif Ersoy 
Kapalı Yüzme Havuzunda 
belirli periyotlar halinde uzman 

antrenörler eşliğinde kurslara 
devam ediyorlar.  Vakfıkebir'-
deki bütün çocukların kademeli 
olarak yüzme öğretilmesi 
hedeeniyor.
“BAŞKANIMIZ MUHAMMET 
BEY'E TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ”
Konu hakkında açıklamada 
bulunan Vakfıkebir Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil; “Vakfıkebir Belediyesi ile 
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 
olarak ortaklaşa düzenlediğimiz 
“Yüzme Bilmeyen Kalmasın” 

projesini 128 öğrencimizle 5 
Temmuz 2021 tarihi itibariyle 
başlattık. Haftanın 4 günü 
(Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Cuma) Belediyemizin bize 
sağladığı otobüs ile 
çocuklarımızı Trabzon 
Mehmet Akif Ersoy yüzme 
havuzuna ücretsiz taşıyoruz. 
Bu projeyi yaptığımız protokol 
gereği 1 yıl boyunca devam 
ettireceğiz. Bu güzel imkanı 
bizlere ve çocuklarımıza 
sağlayan Vakfıkebir Belediye 

Başkanımız Sayın Muhammet 
Balta'ya Başkanlığım, Kuru-
mum, Şahsım ve çocukların 
aileleri adına teşekkür ediyorum 
dedi.” Yüzmenin vücudun bütün 
fonksiyonlarını çalıştırması 
nedeniyle en çok önerilen 
branşlardan biri olduğuna 
dikkat çeken Vakfıkebir Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürü Yunus Ali 
Civil, “Yüzme özellikle 
çocukların kemik ve kas 
gelişimine büyük katkı sağlar, 
vücut esnekliğini artırır. Onlarca 
faydası bulunan yüzmeyi 
öğrenen çocuklar hem sağlık 
için spor yapıyor, hem de 
eğleniyor, stres atıyor. Her yıl 
öğrencilerimizi bu şekilde 
kursa alıp mümkün olduğunca 
herkese yüzme öğretmeyi 
hedeiyoruz” diye konuştu.

YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK

Cafe Restorant

Tel : 0462 841 02 02 Büyükliman Mah.  Gülbaharhatun Cad.
No: 175   Vakfıkebir / TRABZON

Kurban Bayramınızı en iyi 
dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve 

huzurlu bir yaşam dileriz.

HAYVANCILIK iŞLETMELERiNE
% 50 HİBE DESTEĞİ

T
arım ve Orman Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
Büyükbaş ve Küçükbaş 

Hayvancılık İşletmelerine 
Yönelik Yatırımların Desteklen-
mesine İlişkin Uygulama Esas-
ları Tebliği, Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Konu hakkında Vakfıkebir İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü 
Remziye Kuleyin; “ Büyükbaş 
ve Küçükbaş Hayvancılık 
İşletmelerine inşaat, çadır ve 
makine ekipman alımlarına % 
50 hibe desteği başvuruları 1-
30 Temmuz tarihleri arasında İl 
Müdürlüğüne yapılacaktır. 
Detaylı Bilgi ilçe tarım ve orman 
müdürlüğünden alınabilir” dedi.
KAPALI, YARI AÇIK VE AÇIK 
SİSTEMLİ AHIR VE AĞIL 
YAPIMINI VEYA AHIR-AĞIL 
KAPASİTE ARTIRIMI/ 
REHABİLİTASYONUNU 
KAPSAYACAK
Tebliğ, 2021 yılında işletmesi en 
az bir yıldır aktif olan, Bakanlık 

kayıt sistemlerine kayıtlı olan 
gerçek ve tüzel kişi 
yetiştiricilere, büyükbaş için en 
az 10 baş ve en fazla 50 baş 
anaç kapasiteli, küçükbaş için 
en az 100 baş ve en fazla 300 
baş anaç kapasiteli yeni ahır/ 
ağıl yapımı ve/veya kapasite 
artırımı/rehabilitasyonu, hayvan 
barınağı amaçlı çadır alımı ile 
makine, alet ve ekipman 
alımlarına yönelik yatırımlar için 
yapılacak hibe ödemelerine 
ilişkin hususları kapsıyor. Buna 
göre, projede yer alan inşaat 
yatırımları konusunda, yatırımın 
hibeye esas üst sınırı dahilinde 
yüzde 50 hibe verilecek. Bu 
hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı 
açık ve açık sistemli ahır ve ağıl 
yapımını veya ahır-ağıl kapasite 
artırımı/rehabilitasyonunu 
kapsayacak.
YÜZDE 50 ORANINDA HİBE 
VERİLECEK
Hayvan barınağı amaçlı çadır 
alımlarına hibeye esas üst sınır 

dahilinde yüzde 50 oranında 
hibe verilecek. Projede yer alan 
makine, alet ve ekipman alımı 
yatırımı konusunda, yem 
hazırlama makinesi, gübre 
sıyırıcısı sistemi, seyyar süt 
sağım makinesi, süt soğutma 
tankı, hayvan kaşınma ünitesi, 
otomatik suluk için hibeye esas 
üst sınır dahilinde yüzde 50 
oranında hibe kullandırılacak.
Bakanlığımızca Sağlanacak 
Hibe Desteği Miktarları;
Yeni ahır yapımı için, 
kapasitesine göre 40.000 TL ile 
200.000 TL arasında,
Yeni ağıl yapımı için, 
kapasitesine göre 57.500 TL ile 
172.500 TL arasında,
Mevcut ahır kapasite 
artırımı/rehabilitasyonu için, 
40.000 TL ile 200.000 TL 
arasında, Mevcut ağıl kapasite 
artırımı/rehabilitasyonu için, 
57.500 TL ile 172.500 TL 
arasında,
Yem hazırlama makinesi alımı 
için, kapasitesine göre 25.000 
TL ile 125.000 TL arasında,
Seyyar süt sağım makinesi 
alımı için, kapasitesine göre 
1.500 TL-2.500 TL arasında,
Süt soğutma tankı alımı için, 
kapasitesine göre 7.500 TL ile 
19.000 TL arasında,
Hayvan kaşınma ünitesi alımı 
için, sayısına göre 1.750 TL ile 
3.500 TL arasında,
Otomatik suluk alımı için, 
sayısına göre 125 TL ile 1.250 
TL arasında
Gübre sıyırıcısı sistemi 
kurulumu için, en fazla 
20.000 TL 'dir.

V
akfıkebir Ziraat Odası 
Başkanı Muhammet 
Kılıç, Yönetim Kurulu 

üyesi Ali Öztürk ve Beşikdüzü 
Ziraat Odası Başkanı İlyas Al ile 
Maviyemiş bahçe ziyaretinde 
bulundular. Tonya ve Akçaabat 
ilçelerindeki maviyemiş 
yetiştiricileriyle bir araya gelerek 
bilgi alışverişinde bulundular. 
Akçaabat ilçesi ziyaretinde 
Akçaabat Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Hikmet Eyüboğlu 
tarafından karşılanarak işletme 
sahibi İsa Lüleci'in bahçesine 
gidildi. İsa Lüleci bahçe 
kurulumu ve ürünün Pazar 
değeri hakkında bilgi verdi. 
Vakfıkebir Ziraat Odası Başkanı 
Kılıç, Maviyemiş bahçesi 
kurmak isteyen üreticilerimize 
yardımcı olmak için 
gerçekleştirdiğimiz ziyaret 
olumlu geçti dedi.
Maviyemiş hakkında bilgi;
Dünyada ve ülkemizde insan 
sağlığı açısından büyük öneme 
sahip antioksidan kapasitesi 
yüksek üzümsü meyvelere olan 
ilgi oldukça artmıştır. Maviyemiş 
gerek içerdiği vitaminler, 
mineraller ve sağlık bileşikleri 
gerekse birim alandaki yüksek 
ekonomik getirisinden dolayı 
üretim ve tüketimde en çok 

tercih edilen üzümsü 
meyvelerdendir. Maviyemiş 
asitli ve organik maddece 
zengin, defne, ormangülü, çam, 
kızılağaç veya ladin türlerinin 
karışık olarak yetiştiği alanlarda 
kolayca yetişebilmektedir. 
Maviyemiş çok hızlı bir şekilde 
üretilerek satışa sunulabilmek-
te, çok farklı alanlarda kullanıla-
bilmektedir. Maviyemişin birim 
alandaki getirisi son derece 
yüksek olup içeriği ile sağlık 
açısından oldukça yararlı bir 
meyvedir. Günlük 1 bardak 
maviyemiş (145 g) tüketimi ile 
vücudun ihtiyacı olan tüm andi-
oksidanların temin edilebileceği 
ayrıca sağlık bileşenleri, 
mineral ve vitaminler açısından 
9 porsiyon meyve sebzeye 
eşdeğer olduğu belirtilmektedir. 
Maviyemiş güneş alan veya 
biraz gölgeli, haf meyilli, 
drenajı ve hava akımı iyi olan, 
güney veya kuzey-batıya bakan 
alanlar maviyemiş yetiştiriciliği 
için uygundur. 160 gün yetişme 
periyodu ile 7 ºC'nin altında 
300-1000 saat soğuklama ister. 
Oldukça şiddetli soğuklara 
dayanabilen Maviyemiş 
bitkilerinde değişik organların 
dondan zarar görme dereceleri 
farklı olabilmektedir. Ekstrem 

sıcaklıklara dayanıklıdır. Kar 
altındaki sürgünleri -40 ºC'ye 
kadar dayanabilir. Çiçekleri -2.2 
ºC'de zarar görmeye başlar. 
Temelde yabani maviyemiş 
türlerinin, orman gülleri, defne, 
kızıl ağaç, kayın ve çam türleri 
ile doğal olarak yetiştiği alanlar 
maviyemiş yetiştiriciliği için 
uygundur. Maviyemişler asit 
toprakları sever. Maviyemiş 
yetiştirilecek olan topraklar 
kuvvetli asit karakterde ve pH 
4.5 ile 5.2 arasında olmalıdır. 
Drenajı çok iyi olan kumlu veya 
kumlu-tınlı topraklarda pH 
değeri 5.0-6.5 arasında ise 
pH'nın 4.5-5.0 arasına düşürül-
mesi amacıyla kükürt uygula-
ması yapılır. Uygulama en az 
bir yıl önce yapılmalı ve kükürt 
üst toprak tabakasının 20 cm'lik 
kısmına karıştırılmalıdır. Mavi-
yemiş bitkilerinin iklim istekleri 
tür ve çeşitlere, yetiştirildikleri 
toprak yapısına, bulundukları 
enlem derecesine göre değişe-
bilmektedir. Ilıman iklimlere 
adaptasyonunu  gerçekleştirmiş 
olan Maviyemiş deniz seviye-
sinden 100 metre yükseklikten 
başlayıp 2.200 metre yüksekli-
ğe kadar yayılış gösterir.

ZiRAAT ODASINDAN iNCELEME
Vakfıkebir Ziraat Odası başkanlığındaki ekip Akçaabat'ta bulunan 
İsa Lüleci'ye ait Maviyemiş bahçesinde incelemelerde bulundular.
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BAKAN KURUM TONYA'YI ZiYARET ETTi

Metin Alper

BAYRAMINIZ

T
onya İlçe merkezini 
dolduran Tonyalılar'a 
hitaben bir konuşma 

yapan Bakan Murat Kurum, “Bu 
saatte buraya geldiğiniz için, şu 
güzelliği bizlere yaşattığınız 
için, Konyalı bir kardeşiniz 
olarak diyorum ki; Bizim için, bu 
saatten sonra Ha Konyaaa! Ha 
Tonyaaa!” demesi büyük alkış 
aldı.  Trabzon'da sabah 
saatlerinden itibaren Çömlekçi 
Projesinin Temel Atma 
Töreni'ne katılan, Uzungöl ve 
Barma Yaylası'nda 

incelemelerde bulunan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Vakfıkebir'de de 'Ekmek 
Temalı Millet Bahçesi'nde 
gençlerle buluştu. Bakan 
Kurum, millet bahçesinde 
Gençlik Spor Bakanlığı 
gönüllüleri ile çimlerin üzerine 
bağdaş kurup oturarak bir süre 
sohbet etti. Sohbet sonrası 
Tonya ilçesine hareket eden 
Bakan Murat Kurum, burada 
horon gösterileri ile karşılandı, 
yöreye has kasket ve yelek 
giyerek objektiere poz verdi. 

“TONYA İLÇE HALKI İLE BİR 
ARAYA GELDİ”
Tonyalılar'a “Rüzgarı sert; ama 
insanı, erkekleri, kadınları, 
uşakları mert Tonya!” diyerek 
seslenen Bakan Kurum, 
“Temmuz ayındayız, yazın tam 
ortasındayız. Şimdi Tonyalılar, 
yaylada, mezerede değil mi? 
Şimdi oralarda herkes, kış 
aylarına kadar alınteri dökecek. 
Hayvanlarını besleyecek, 
Osmanlı salnamelerine geçmiş 
tereyağını, peynirini yapacak. 
Onları da unutabilir miyiz? Tabii 
ki hayır. Yaylalarımıza, mezere-
lerimize, güneş yanığı saçlarıyla 
vadilere bakan Tonya'nın uşak-
larına, binbir zahmetle evlatları-
na rızık temin eden annelerimi-
ze, babaları-mıza sevgilerimi 
gönderiyorum, hayırlar diliyo-
rum, bin bereket diliyorum. Şu 
alanı doldurarak gösterdiğiniz 
alaka için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Allah sizler-
den razı olsun. Bu saatte bura-
ya geldiğiniz için, şu güzelliği 
bizlere yaşattığınız için, Konya'lı 
bir kardeşiniz olarak diyorum ki; 

Bizim için, bu saatten sonra Ha 
Konyaaa! Ha Tonyaaa!” demesi 
büyük alkış aldı. Tonya'ya 
yapılan yatırımlar ile ilgili bilgiler 
veren Bakan Kurum, “İller Ban-
kamız eliyle; Tonya Belediyemi-
ze maddi destek vererek, 
Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki 
gerçekleştirdik. Hem belediye-
mize gelir getiren, hem ülke-
mizin ekonomisine katkı veren, 
doğamızı, çevremizi koruyan; 
16 dö-nümlük alanda; 850 
kilowatt enerji üreten güneş 
enerjisi santralimizi kurduk. 
Tonya'mıza has bir özellik 
var. Nedir o? Karadeniz 
Bölgemizde; şehir 
merkezinde şelalesi olan tek 
ilçemiz, Tonya. Böylesine 
eşsiz bir doğal güzelliğe 
sahipseniz; vatandaşımız, 
misarlerimiz buraya kolay-
ca erişebilmeli dedik. He-
men muhteşem bir yürüyüş 
yolu yaptık. Şimdi burası, 
sadece vatandaşlarımızın 
nefes alacağı, gezeceği bir 
yer olmaktan çıktı. Harika 
bir turizm destinasyonu 

oldu. İnşallah buradan sonra da 
hep birlikte, hem bir akşam 
sporu yapmış oluruz, şelalemizi 
seyreder miyiz? O zaman ne 
diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.  Eser siyaseti yapmaya 
devam edeceklerini belirten 
Bakan Kurum "Birileri çıkıyor 
'Şunu bunu satırım, projeleri 
durdururum, yaptırmam' diyor. 
Milleti, yatırımcıları bir bir gelip 
tehdit ediyor. İşte bu zihniyet 
devlet nedir, devlette devamlılık 

nedir bilmiyor. Muhasır mede-
niyet seviyesine değil tam ak-
sine ilkelliğe, ileriye değil hep 
geri adım atmaya ayarlılar. 
Bizim attığımız adımları onlar 
biliyorlar. Biz eser üretiyoruz ve 
eser siyaseti yapıyoruz ve eser 
siyaseti yapmaya devam ede-
ceğiz" ifadelerini kullandı. 
Bakan Kurum'a konuşmasının 
ardından Tonya Tereyağı, 
bal ve el yapımı çetnik çanta 
hediye ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için geldiği Trabzon gezisi kapsamında Tonya ilçesine de ziyaret gerçekleştirdi.

T
rabzon Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından başarılı Gazeteciler 
Yarışması sonucunda Yılın 

Girişimci İş Adamları kategorisinde 
Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
ve OSBÜK Yüksek Koordinasyon 
Kurulu Üyesi Selçuk İskender, Carmen 
Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Cincil, Çelebi Pls.ve 
Doğrama San.İnş.Taah.Rek.Ser. 
Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Akın Çelebi, Küçükarslanlar Bakır 
Çinko San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Trabzon Arsin OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Küçükarslan 
ödüle layık görüldü. Trabzon Arsin 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 
ödül töreninde ilk olarak konuşan 
Trabzon Gazeteciler cemiyet Başkanı 
Ersen Küçük “Pandemi sebebiyle ödül 
törenimizi gerçekleştiremedik. Geci-
kerek de olsa ödüllerimiz sahiplerini 
buldu. Ödüle layık görülen iş adamları-
mızıtebrik ediyorum.” dedi. Trabzon 
Arsin Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi 
ise, üretimin, sanayinin önemine vurgu 
yaparak, “Üreterek, istihdam yaratarak 
ülke kalkınmasına verdikleri 
katkılardan dolayı iş insanlarımızı 
tebrik ediyor, başarılarının artarak 
devam etmesini diliyorum.” dedi.

YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI

ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU
TGC tarafından her yıl düzenlenen 
gazeteciler yarışması sonucunda, 
yılın girişimci işadamları 
seçilenlerin ödülleri verildi.
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ençlik ve Spor Bakanlığı 

GProje ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğünce 

uygulamaya konulan proje ile 
Türkiye'nin farklı illerinden 
gelen üniversite öğrencileri, 
Trabzon ilinde çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiriyor.
KAYMAKAM YAKUTA
GENÇ GÖNÜLLÜLERLE 
BİR ARAYA GELDİ
Vakfıkebir ilçe programı 

kapsamında Yalıköy Mahallesi 
sahilinde yapılan Millet 
Bahçesinde İlçe Kaymakamı 
Mesut Yakuta ile bir araya 
gelen gönüllüler, içerisinde yer 
aldıkları proje hakkında 
Kaymakam Yakuta'ya bilgi 
verdiler. Kaymakam Yakuta, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
gönüllülük hareketinde yer alan 
gençleri tebrik etti. Pandemi 

döneminde yapılabilecek en 
anlamlı ve en güzel işin böylesi 
sosyal sorumluluk projelerinde 
yer almak olduğunu belirten 
Kaymakam Yakuta, Trabzon 
gibi önemli bir şehri görmek ve 
ayrıca Vakfıkebir gibi tarihi bir 
öneme ve misyona sahip ilçeyi 
ziyaret etmek de sizlere ayrı bir 
kazanım olarak döneceğini 
söyledi. Kaymakam Yakuta, 
öğrencilerle bir süre sohbet 

ederek Vakfıkebir ilçesi hak-
kında bilgiler aktardı. Öğrenci-
lerle hatıra fotoğrafı çektirerek 
yaşamlarında kendilerine 
başarılar diledi. Vakfıkebir 
Mustafa Turupçu Gençlik 
Merkezi Müdürü Yunus Ali Civil 
de ziyaret sırasında Kaymakam 
Mesut Yakuta'ya eşlik etti.
"DAMLA GÖNÜLLÜLÜK 
HAREKETİ”
Gençlik ve Spor Bakanlığının 

2014 yılında başlayan bir orga-
nizasyonu. Hareket, amaç ve 
hedeerini 'İnsanların yüzlerin-
deki tebessüme vesile olabil-
mek' diye tanımlıyor. Harekette 
yer alan kişiler, ulaştıkları şehir-
lerde 10 gün gözlem yapıyor ve 
o şehri sosyal medya yarışma-
ları ile dünyaya tanıtıyor. Şehrin 
tarihi eserleri, sanayisi, ekono-
misiyle ilgili raporlar hazırlayan 
ekip, ilgili kurumlara bilgi 

vererek şehirlere katkı sunuyor. 
Gözlemlenen sorunlara Türkiye 
ve dünya genelinde çözüm 
önerileri bulmaya çalışan 
gönüllüler hareketi, sanat, spor, 
tasarım, kariyer, oyun, inovas-
yon ve medya masalarında 
geliştirilen 96 tema ile çocuklar-
dan yaşlılara, engellilerden 
ülkeye sığınan bireylere maddi 
yardımın ötesinde manevi 
destek sağlıyor.

KAYMAKAM YAKUTA GENÇLERLE BULUŞTU

SPORCULARA SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ

V
akfıkebir İlçesi Büyükliman Mahallesi sakinlerinden 
mahallesinde ve ilçede halkı tarafından sevilen, 
sayılan ve ilçenin renkli simalarından Büyükliman 

Mahallesi Muhtarlığı ihtiyar heyeti üyesi Hakkı Kılıç ve Ayşe 
Kılıç'ın Ankara ilinde Polis olan kızları Kübra ile Şalpazarı 
İlçesinin değerli simalarından Emine ve Ali Ergin'in İzmir 
ilinde Askeri personel olarak görev yapan oğulları Erkan 
muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdiler. Şalpazarı 
Halı Saha Tesislerinde görkemli bir düğün töreni ile dünya 
evine giren Kübra ile Erkan'ın düğün törenine eş, dost, 
akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.  
Bizlerde genç çiftlerin evlilikle noktaladıkları bu mutlu 
beraberliklerinin kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesini diliyoruz. 

akfıkebir İlçemizin sevilen, sayılan ve değerli 

Vsimalarından ilçede uzun yılardan buyana esnaık 
yapan Mustafa Esmer ve Fatma Esmer'in oğulları Ali 

Yavuz ile İstanbul eşraarından Tuzla ilçesinde ikamet eden 
Selma ve Ahmet Derya'nın kızları Eylül Büşra, rüya gibi bir 
düğün töreni ile dünya evine girdiler. Vakfıkebir Büyükliman 
Mahallesinde bulunan Çınaraltı Cafe ve Restoran'ın açık 
bahçesinde organize edilen düğün törenine genç çiftlerin eş, 
dost, akraba ve arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda seçkin 
davetli katıldı. Bizlerde Eylül Büşra ile Ali Yavuz'un evlilikle 
noktaladıkları bu mutlu beraberliklerinin kendilerine ve 
ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz. 

akfıkebir İlçemizin sevilen, sayılan şahsiyetlerinden 

VEmine ve Mehmet Bahadır'ın kızları ayrıca Vakfıkebir 
Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan 

Bahadır ve Olcay Bahadır'ın kız kardeşleri Kübra ile 
Vakfıkebir ilçemizin önemli şahsiyetlerinden Serpil ve Turan 
Tamtürk'ün oğulları ayrıca Muhtar Kemal Tamtürk'ün torunu 
olan Kemal muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine 
girdiler. Aşiyan Bahçe Düğün Salonunda yapılan görkemli 
düğün töreninde genç çiftlerin nikahlarını Vakfıkebir Belediye 
Başkanı Muhammet Balta kıydı. Kübra ile Kemal'in nikan 
şahitliklerini ise TBMM Çevre Komisyon Başkanı ve AK Parti 
Trabzon Milletvekili Muhammet Balta yaptı. Milletvekili 
Muhammet Balta genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi. 
Muhteşem düğün törenine katılan davetliler genç çiftlerin 
mutluluklarına tanıklık yaptılar. Bizlerde genç çiftlerimize 
evlilikle tamamladıkları bu mutlu beraberliklerinin sağlık, 
mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz.  

KÜBRA İLE ERKAN
DÜNYA EVİNE GİRDİLER

ESMER VE DERYA KÜBRA İLE KEMAL'İN
EN MUTLU GÜNÜAİLELERİNİN EN MUTLU GÜNÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında 
Vakfıkebir'e gelen üniversite öğrencileri, Kaymakam Yakuta ile bir araya geldiler.
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874 Vakfıkebir Spor 
Kulübünden yapılan 
açıklamada; 1874 

Vakfıkebir Spor Kulübü olarak 
yaz futbol okulumuz 
sporcularına Toplum Sağlığı 
Merkezi Koordinatörlüğünde 
Diyetisyen Dr. Ayşe Aydekin 
hanımefendi eşliğinde sağlıklı 
beslenme ve beslenmenin 
sporcular üzerinde ki etkisi ile 
ilgili seminer Vakfıkebir Mustafa 
Turupçu Gençlik Merkezi 
Konferans Salonunda verdik. 
“SAĞLIKLI BESLENEN 
SPORCUNUN 
PERFORMANSI HER ZAMAN 
YÜKSEKTİR”

Yapılan seminer sonrası 1874 
Vakfıkebir Spor Kulübünden 

yapılan değerlendirmede; 
“Sporcuların performansını 
etkileyen temel faktörlerin 
başında genetik yapı, uygun 
antrenman ve beslenme 
gelmektedir. Beslenme, 
sporcuların bilgi sahibi oldukları 
taktirde kontrol altında 
tutabilecekleri ve 
performanslarını etkileyen en 
önemli etkenlerden 
sayılmaktadır. İyi beslenen bir 
sporcunun, kötü beslenen bir 
sporcuyla kıyaslandığında bazı 
avantajlara sahip olduğu 
bilinmektedir. İyi beslenen bir 
sporcunun avantajları nelerdir? 
Performansı yüksektir, Yapılan 

antrenmanın etkinliği 
maksimum düzeydedir, Üst 
düzey konsantrasyon ve 
dikkate sahiptir,  Hastalık ve 
sakatlanma oranı düşüktür.  Bu 
durumlarda toparlanma süresi 
kısadır.  Büyümesi ve gelişmesi 
beklenen düzeydedir. Vücut 
ağırlığı ve vücut yağı önerilen 
sınırlarda veya bu sınırlara 
yakındır.  Sporcu beslenmesi 
son yıllarda üzerinde çok fazla 
çalışma yapılan ve gittikçe de 
dikkat çekmeye başlayan bir 
bilim dalı olup, spor 
bilimcilerinin olduğu kadar, 

sporcuların, antrenörlerin, 
kondisyonerlerin, sporcu 
ailelerinin ve spor ile ilgili tüm 
meslek mensuplarının bilgi 
sahibi olması gereken bir 
konudur. Bu seminerde spor 
yapan bireylerin genel olarak 
beslenmelerinde dikkat 
edecekleri konular; konu ile 
ilgili sorular ve cevapları 
verilmiştir. Spor yapan 
bireylerin, bu bilgilerden 
yararlanarak, performanslarını 
artırmak ve ilçe Sporunun 
gelişmesine katkıda bulunmak 
en büyük arzumuzdur 

değerlendirmesinde bulunuldu.” 
1874 Vakfıkebir Spor Kulübü 
yetkilileri yaptıkları 
değerlendirmelere şöyle devam 
ettiler;  Bu süreçte bizlere 
destek olan Toplum Sağlığı 
Merkezi Başkanı Sn. Dr. Burcu 
Kırbıyık hanımefendiye, 
Gençlik Hizmetleri İlçe Spor 
Müdürü Sn. Yunus Ali Civil 
beye ve  Diyetisyen Dr. Ayşe 
Aydekin hanımefendiye destek 
ve katkılarından dolayı 1874 
VAKFIKEBİR SPOR Yaz futbol 
okulu olarak çok teşekkür 
ederiz denildi.

1874 Vakfıkebir Spor Kulübü bünyesinde eğitim gören sporculara yönelik “Sporcularda Sağlıklı Beslenme” hakkında Diyetisyen Dr. Ayşe Aydekin tarafından seminer verildi.
Diyetisyen

Dr. Ayşe
Aydekin
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Düğün, Nişan, Kına ve Özel Kutlamalar

Vakfıkebir Uygulama Oteli vakfikebiruygulamaoteli

Cumhuriyet Mah. No: 14/2-A  Vakfıkebir / TRABZON
0462 841 44 05

vakfikebiruygulamaoteli61@hotmail.com

OKUL : 0462 841 44 00

Emin ULUDÜZ
Uludüz Gıda Pazarlama Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Kurulu Başkanı

tebrik ediyor, milletimize, bütün insanlığa huzur,
barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK

> Sadık AYDIN 21'de

GENÇLER VAKFIKEBiR'E
HAYRAN KALDI

> Abdulkadir Aynaci 21'de
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UÇAK BİLETİ REZERVASYONLARINIZ İÇİN 

0 462 841 5 724
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Kemaliye Mahallesi Gülbaharhatun Caddesi 
Belediye Otogarı No: 81/A   Vakfıkebir / TRABZON
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> Vedat Furuncu 3'de

HAYVANCILIK iŞLETMELERiNE
% 50 HİBE DESTEĞİ
Vakfıkebir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Remziye 
Kuleyin, resmi gazete yer alan büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık İşletmelerine, inşaat, çadır ve makine 
ekipman alımlarına % 50 hibe desteği başvurularının 
başladığını Vakfıkebir'li çiftçisine duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 
Damla Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir 
yanından Vakfıkebir'e gelen öğrenciler Başkan 
Muhammet Balta ile bir araya geldiler.

Vakfıkebir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 
tarafından ortaklaşa düzenlenen yüzme kursuna ilgi yoğun.

Recep Baltürk

0462 851 01 01 0505 628 87 88
14 şubat kurtuluş caddesi  VAKFIKEBİR

851 01 0104
62 alo paket

yemek çeşitleriadana şiştavuk şiş pide çeşitleri

tavuk döneret döner

dönercim
recep usta

Kalite Asla

Tesadüf Değildir...


